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1.- INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Marc normatiu: 
 

- PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN           
LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I          
FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021. 

 
- INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS        

CENTRES EDUCATIUS D’EDUCACIÓ ESPECIAL. 
 
1.2. Consideracions generals:  
 

-  El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
- Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com             
s’està portant a terme fins al final del curs. 
- L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 
- Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat             
establertes. 

 
1.3. Modalitat d’atenció: 
 
Després de realitzar la diagnosi de la situació actual de l’alumnat en base als informes de les                 
tutores (seguiment de les activitats no presencials, contactes amb les famílies i l’alumnat, etc.)              
i prenent com a referència les 4 modalitats d’activitats que estableixen a les Instruccions, hem               
valorat fer l’obertura, un cop que Barcelona entri en fase 2, del CEE FOLCH I CAMARASA de                 
manera individual en format d’ATENCIÓ PERSONALITZADA EN QUALSEVOL CURS I          
NIVELL. 
 
Aquesta és una mesura excepcional, puntual i no continuada, que implicarà la planificació i              
programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el                 
tutor o tutora a l’aula.  
 
Per raons de disponibilitat d’espais i de docents sense situacions de risc, i per la impossibilitat                
de garantir les mesures higièniques i sanitàries bàsiques, aquest pla contempla que l’alumnat             
que no pugui coincidir al centre, per tant les franges horàries es planificaran tenint en compte                
aquesta premissa de prevenció. 
 
Aquest pla ha estat consensuat i aprovat en Claustre, s’ha informat en un Consell escolar               
extraordinari i estarà a disposició de la Inspecció d’Educació. Un cop inspecció valora             
favorablement el pla d’obertura, es publicarà a l’espai web del centre. 
 
 
 
 
 



 

 
2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 
 
2.1 Alumnat: 
 
S’informa telefònicament a les famílies de les condicions d’aquesta atenció personalitzada i            
dels requisits necessaris per poder-se incorporar: 
 
• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat           
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  
• Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.  
• Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en               
els 14 dies anteriors.  
 
En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui            
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de                
manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la                
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:  
 
• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.  
• Malalties cardíaques greus.  
• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen             
tractaments immunosupressors).  
• Diabetis mal controlada.  
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
 
Les famílies han de presentar la declaració responsable per la qual els seus fills o filles                
compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d’aportar el llibre vacunal              
actualitzat. 
 
També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en              
l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de               
qualsevol incidència. Les famílies hauran de controlar l’estat de salut prenent-los la            
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla                   
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir              
al centre.  
 
 
2.2 Disponibilitat de professionals 
 
Per a la gestió del personal docent i no docent el Departament d’Educació va enviar, tant a les                  
direccions com a les treballadores, un formulari per a la detecció del personal vulnerable i               
identificar el personal que podrà participar en les activitats presencials. 
 
Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones             
amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia           
pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència.  
 
Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de               
juny.  
 
 
 



 

 
A les famílies se les ha informat que no podem assegurar que aquesta atenció personalitzada               
sigui la tutora qui acompanyi a l’infant, però ens assegurarem que la persona que pugui               
atendre’l el/la conegui. Tenint en compte que a la plantilla, poden haver-hi professionals             
inclosos en el grups d’especial vulnerabilitat o que per motius de conciliació familiar no podran               
tenir activitat presencial. 
 
2.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:  
 
Considerant els contactes amb les famílies i la diagnosi realitzada el centre, es preveu que,               
aproximadament, un terç de l’alumnat assisteixi a l’escola en la modalitat d’Atenció            
Personalitzada individual.  
 
2.4 Disponibilitat d’espais 
 
El centre analitzarà els espais disponibles per organitzar el reinici de l’atenció personalitzada.             
Cada alumne/a podrà disposar de dos espais, el pati i una altra aula (ja sigui la seva                 
corresponent o una aula d'activitats comunes). La resta d’espais estaran tancats. També            
estarà condicionat un lavabo, en cas de necessitat. Les aules estaran endreçades per tal que               
tot el material i els objectes estiguin només a l’abast dels tutors i assegurar la protecció i neteja                  
d’aquests. 
 
2.5. Fluxos de circulació 
 
Donada les característiques del centre i les necessitats del nostre alumnat en relació a              
l’autonomia de mobilitat que requereix del contacte amb les baranes del centre i de l’exploració               
dels objectes referents dels espais, hem planificat les atencions individuals de manera que no              
puguin coincidir dos alumnes simultàniament al centre.  
 
Després de cada atenció, el personal de neteja del centre farà una neteja i desinfecció dels                
espais i objectes. 
 
Les famílies podran accedir per la rampa i les escales, però no podran accedir a l’interior de                 
l’edifici. S’habilitarà una taula i gel desinfectant a l’entrada. 
 
2.6 Organització de l’acció educativa presencial.  
 
Tot i que els infants no coincidiran en franja horaria, es tindrà especial cura en evitar qualsevol                 
tipus de material compartit, per tant les tutores planificaran els materials i habilitaran els espais               
necessaris per portar a terme aquesta atenció. 
 
Durant l’atenció personalitzada sempre hi haurà un membre de l’equip directiu. 
 
2.7 Informació als professionals. 
 
Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que participarà en les activitats               
presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures específiques i            
protocols d’actuació que s’han establert per part del Departament d’Educació. L’equip directiu            
administrarà el material de seguretat que estarà ubicat a la sala psicomotricitat a on es               
disposarà d’un espai condicionat per al canvi de roba.  
 
 
 



 

 
2.8. Mesures de protecció i prevenció 
 

a) La professional que aculli a l’infant durà en TOT MOMENT la mascareta autoinmune, i              
es limitarà el contacte físic al necessari vetllant que l’infant que se senti acollit. En el                
cas de realització de tasques d’higiene s’utilitzarà també una pantalla facial. 

b) La professional del centre  disposarà de roba i calçat d'ús exclusiu per al centre. 
c) Rentat de mans amb gel a la taula d’entrada: 

i) El personal de centre el realitzarà  previ a rebre a l’infant.  
ii) L’alumnat es rentarà igualment les mans a l’arribada al centre. L’infant que no             

sigui autònom caldrà acompanyar-lo. 
iii) Abans de sortir del centre, un cop finalitzada la tutoria, tant el professional com              

l’infant es tornaran a rentar les mans. 
d) En referència a les cadires de rodes es procedirà a la desinfecció de les rodes a                

l’entrada i sortida del centre. En el cas de cotxets o cadires de passeig es limitarà                
només l’accés d’aquells que siguin necessaris per garantir la mobilitat dels alumnes. La             
resta es quedarà a la zona habilitada al costat de les escales.  

e) En cas de detecció d’aparició de simptomatologia compatible amb COVID, caldrà           
avisar a la família per tal que recullin a l’infant el més aviat possible. 

f) Un cop finalitzada la tutoria caldrà procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del                 
centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


